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 Następnie wyznaczył Pan jeszcze 

innych siedemdziesięciu dwóch i wy-

słał ich po dwóch przed sobą do każ-

dego miasta i miejscowości, dokąd 

sam przyjść zamierzał! Łk 10, 1 – 9 

 Nie ma chyba na całym świecie czło-
wieka, który by nie chciał być kochany i 
być „ w pełni” człowiekiem. „Całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą 
i całym swoim umysłem” wychodzić z mi-
łością naprzeciw życiu i ludziom. Nie ma 
chyba na całym świecie człowieka, który 
nie chciałby być dobry i uprzejmy. „Całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całą swo-

ją mocą i całym swoim umysłem” wycho-
dzić naprzeciw życiu i ludziom i im poma-
gać. A jednak chęci te tak często przynoszą 
mizerne owoce. Co gorsza, zostają wypa-
czone i obrócone w swoje przeciwieństwo - 
w postawę bez miłości, bez uprzejmości i 
bez litości. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w 
przypowieści o Samarytaninie, chce zwró-
cić naszą uwagę na napięcie, jakiego i my 
stale doświadczamy, a mianowicie napięcie 
między chęcią kochania i jej brakiem. Pro-
bierzem naszej miłości jest obcy, niekocha-
ny, zraniony, leżący przy drodze, ten mogą-
cy przysporzyć tylko kłopotu. A mówiąc 
trochę ogólniej, probierzem naszej miłości 
może być wszystko, co obce, nielubiane, 
zranione i niepozorne, kłopotliwe... i to za-
równo w naszym bliskim i dalszym otocze-
niu, jak i w nas samych. Być może dlatego 
tak ważne są słowa: „Kochaj bliźniego jak 
siebie samego”. Postarajmy się przynajm-
niej przez jakiś czas, powiedzmy w tym ty-
godniu, przyjrzeć się temu, co w naszym 
otoczeniu i w nas samych obce, nielubiane, 
zranione i niepozorne... i pochylić nad tym, 
i dołożyć troski, by zostało uleczone, i pro-
sić Boga o potrzebną do tego łaskę.  

XV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 10 lipca 2022 r.  

 Dobre sobie „Nie noście z sobą trzosa 
ani torby, ani sandałów”! Dzisiaj, gdy wysyła 
się kogoś na misje, zarazem się dba, by go 
dobrze wyposażyć, nie wspominając o takich 
drobiazgach, jak czeki turystyczne, ubezpie-
czenia, szczepienia... Są tego świadome 
wszystkie instytucje, zwykle zgromadzenia 
misyjne, które wysyłają misjonarzy na misje 
nie tylko kapłanów, braci i siostry zakonne, 
ale także osoby świeckie. Zadanie jednak - i 
tych ewangelicznych siedemdziesięciu 
dwóch, i tych współczesnych misjonarzy - 
pozostało, oczywiście, to samo. Jest nim 
„sprawa Jezusa”, czyli przynoszenie pokoju 
Bożego, uzdrawianie chorych, mówienie lu-
dziom: Bóg jest blisko was! I ze względu na 
to zadanie, a nie ze względu na zgoła od-
mienne zewnętrzne warunki pracy misjona-
rzy, wciąż wielu decyduje się głosić Jezusa w 
dalekich krajach. Tak jest też w naszym kra-
ju. Również z naszego kraju wyjeżdża wielu 
misjonarzy, zazwyczaj młodych ludzi, by słu-
żyć na misjach „sprawie Jezusa”. Ale oprócz 

tych niejako „klasycznych” misjonarzy jest 
też wielu, którzy z radością służą „sprawie 
Jezusa” tu, na miejscu. W wielu parafiach, 
zgłaszają się wolontariusze, by w wolnych 
chwilach odwiedzać chorych albo parafian, 
którzy nie potrafią sami zaradzić swoim po-
trzebom i trudnościom. Może zatem również 
dla tych zaangażowanych wolontariuszy 
urządzać uroczystości rozesłania, która pod-
kreślałaby, jak ważna jest ich rola, i byłaby 
dla nich dodatkową zachętą, bo czuliby, że 
nie są osamotnieni, że mają upoważnienie i 
poparcie całej parafii. Poza tym takie roze-
słanie pokazywałoby różne aspekty czy wy-
miary „wielkiego żniwa”, które wciąż czeka 
na wielu robotników.  

XIV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 3 lipca 2022 r.  

  Któryż z tych trzech okazał się, 

według twego zdania, bliźnim tego, 

który wpadł w ręce zbójców? On od-

powiedział: Ten, który mu okazał mi-

łosierdzie! Łk 10, 25 – 37 
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 Miała ona siostrę imieniem Maria, 

która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się 

Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się 

koło rozmaitych posług! Łk 10, 38 – 42 

 Tu już teraz nie ma nic 
do roboty. Nic, co nie cierpia-
łoby żadnej zwłoki. Jezus 
oczekuje, że stać nas na za-
przestanie swojej krzątaniny. 
Choćby na chwilę. Oczekuje, 
że stać nas, żeby choć na 
chwilę przestać się krzątać, 
przysiąść i, nic nie robiąc, je-
dynie słuchać. Marcie się wydawało, że jest do za-
łatwienia wiele spraw, i to zaraz. Co znaczy, że jej 
się wydawało? Była o tym święcie przekonana, i to 
do tego stopnia, że ośmieliła się zwrócić Jezusowi 
uwagę. Nie wiemy, czy była rozczarowana słowami 
Jezusa. Ale zupełnie nieoczekiwanie Jezus powie-
dział jej: Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 
ale potrzeba tylko jednego, i miał na myśli niewąt-
pliwie to, co robiła jej siostra - słuchanie. Słuchać 
to trudne zadanie, i staje się coraz trudniejsze. 
Przez cały długi dzień przepływa obok potok 

dźwięków, którym inni czy my sami nadajemy jakiś 
sens: słowa, muzyka, krzyczące plakaty itd. Jest tak 
nieskończenie wielkie mnóstwo do słuchania, że 
wielu po prostu „się wyłącza”; nie chce słuchać już 
niczego. Ale to błąd. Słuchać należy. Słuchać na-
prawdę oznacza skoncentrować się na czymś bar-
dzo konkretnym. Na przykład na Słowie Bożym. 
Ręce położyć na kolanach, zamknąć oczy i nastawić 
uszu. Kto to uczyni, później lub wcześniej, może 
zaraz, usłyszy szczególne słowa: „Nie bój się. Nie-
pokoisz się o zbyt wiele. To mówię Ja, twój Bóg. 
Nie troszcz się o tak wiele. Przecież mam staranie o 
ciebie”. Zresztą Bóg powiedział nam to już niezli-
czenie wiele razy czy to na Mszach Świętych, czy to 
w czasie czytania Biblii, czy to podczas modlitwy. 
Nie szkodzi, posłuchajmy tego także dzisiaj. Odłóż-
my na chwilę wszystkie pilne prace i posłuchajmy, 
co chce nam powiedzieć Bóg, i radujmy się Jego 
obietnicą pokoju.  

XVI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 17 lipca 2022 r.  

 Schody do Nieba. Czy modlitwa 
naprawdę pomaga? Ludzie wciąż sta-
wiają sobie takie pytanie. My też. Mo-
żemy na nie odpowiedzieć tylko osobi-
ście. Zapewne możemy powiedzieć: 
Tak, modlitwa pomaga - chociaż nie 
zawsze w taki sposób, w jaki tego 
oczekujmy. Zwykle modlitwa nie jest 
pomocna w spełnianiu życzeń i za-
chcianek. Jakże wiele pozostaje nie-
spełnionych życzeń. Ale modlitwa jest 
pomocna w uwalnianiu się od swoich 
życzeń i w oczekiwaniu na przyjście 

Boga. Z pewnością już nieraz spo-
strzegliśmy, jak to dobrze, że nie speł-
niają się wszystkie nasze życzenia i za-
chcianki, a już nieraz odczuliśmy wiel-
kie pragnienie, żeby uwolnić się od 
niejednych swoich życzeń i zachcia-
nek. I tylko Bóg wie, czy rzeczywiście 
dostanę to, co chcę bezwarunkowo 
dostać... Dotykamy tu tajemnic życia i 
wiary, których nie jesteśmy w stanie 
całkowicie odsłonić. Możemy jednak 
czuć się szczęśliwi, jeśli po dokładnym 
namyśle wolno nam stwierdzić: „To, 
co otrzymałem, pomogło mi. Nie zaw-
sze od razu. Nie zawsze się też rado-
wałem tym, co otrzymałem. Niejedno-
krotnie wprost przeciwnie. Ale w koń-
cu nastała taka chwila, gdy w ciszy 
zrozumiałem, że tak jest dobrze”.  

  Ja wam powiadam: Pro-

ście, a będzie wam dane; szukaj-

cie, a znajdziecie; kołaczcie, a 

otworzą wam. Każdy bowiem, 

kto prosi, otrzymuje; kto szuka 

znajduje; a kołaczącemu otwo-

rzą!   Łk 11, 1 – 13 

XVII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 25 lipca 2022 r.  
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Czerwiec w naszej parafii 

CHRZTY: 
Patrycja Kapciak  
Paulina Helena Świerzyńska  
Mia Halina Ziewacz 
 
ROCZKI: 
Igor Andrzej Janik 
Alicja Marzena Mroczek  
Paulina Żuk  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Michał Padula – Ewa Mrowiec  
Adam Szlijan – Karolina Chodura  
Adrian Oźlański – Emilia Sobczak 
 
ŚLUBY: 
Marek Łącz – Anna Lichtańska  

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
25 rocznica 
Katarzyna i Leszek Janik  
40 rocznica 
Joanna i Kazimierz Grygierek   
45 rocznica 
Małgorzata i Jan Deptuła  
Zofia i Krystian Zgrzędek    
50 rocznica 
Krystyna i Adam Janik      
Wanda i Stefan Krysiak 
Krystyna i Henryk Muszyńscy   
      
POGRZEBY: 
Helena Majchrzak  
Krzysztof Sobik 

 Na tym świecie nie jesteśmy właścicie-
lami dóbr, lecz ich odbiorcami i strażnikami. 
Żyjemy w społeczności ludzkiej, która trwała 
przed nami i trwać będzie po naszej śmierci, 
dlatego mamy myśleć nie tylko o sobie, 
ale i o tych, którzy przyjdą 
po nas. Mamy zostawić 
im dziedzictwo dóbr tego 

świata, przyrody 
i jej bogactw, 
ale przede wszyst-
kim mądrości, 
której nabywali-
śmy przez całe na-
sze życie. Ta mą-

drość to właśnie owo bycie bogatym 
przed Bogiem, czyli poddanym Jego prowa-
dzeniu. To Bóg jest bowiem Panem wszyst-
kiego i jedynie życie w tej prawdzie staje się 
dla nas wyzwalające. Tak naprawdę sami 

nie jesteśmy w stanie po-
siadać, gdyż nasza wę-
drówka na tej ziemi kiedyś 
się skończy i zostawimy tu 
n a s z e  b o g a c t w a 
i posiadłości. 
Nie weźmiemy ze sobą ni-

czego, dlatego właśnie nasze posiadanie jest 
tak naprawdę tylko pewną dzierżawą. Jedy-
ne, co „pójdzie z nami” w wieczność, 
to nasza relacja z Trójjedynym Bogiem 
oraz dobre uczynki, tak często spełniane 
w ukryciu, w domowym zaciszu, pośród 
zwykłych, codziennych obowiązków. 

XVIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 31 lipca 2022 r.  

 Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy 

od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Łk 12, 13-21 
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 Nasze Wyższe Śląskie Seminarium Du-
chowne w Katowicach  4 i 5 czerwca gościło w 
swoich progach członków Towarzystwa Przyja-
ciół Seminarium z całego województwa. W para-
fii św. Katarzyny jest duża wspólnota takich 
przyjaciół, dlatego 4 czerwca w sobotę wybrały-
śmy się 13 osobową grupą do Katowic. Wcześniej 
12 marca my gościłyśmy kleryków u siebie. Zo-
stałyśmy przywitane w progu przez uśmiechnię-
tych kleryków, którzy wpisali nas na listę i wrę-
czyli nam identyfikatory z imieniem i plan spo-
tkania. W kaplicy pod we-
zwaniem św. Stanisława 
Kostki przywitał nas ks. 
Marek Panek - rektor semi-
narium. Skierował także do 
nas słowa podziękowania 
za codzienną modlitwę za 
kleryków, do której każdy 
członek towarzystwa jest 
zobowiązany. Zauważyły-
śmy, że po remoncie kaplica zmieniła swój wy-
gląd. W głównej  części ołtarza znajduje się pięk-
ny obraz profesora Antoniego Cygana, a po jego 
obu stronach obrazy św. Stanisława Kostki i bł. 
Jana Machy. Zwiedziłyśmy także salę misyjną, w 
której znajdują się piękne pamiątki przywiezione 
z Afryki oraz muzeum bł. Jana Machy - patrona 
seminarium. Wszędzie oprowadzali nas 
uśmiechnięci klerycy, dzielący się z nami swoją 
bogatą wiedzą. Uczestniczyłyśmy także we Mszy 

św. którą rektor sprawował w naszej intencji. Po 
Mszy św.  pozowałyśmy do wspólnego zdjęcia i 
udałyśmy się na pyszny obiad i kawę. Przy sto-
łach obsługiwali nas gościnni klerycy, którzy 
okazali się być nie tylko świetnymi gospodarza-
mi, ale także aktorami - przygotowali dla nas 
sceny z życia bł. Jana Machy. Przeżyłyśmy także 
nabożeństwo poświęcone Duchowi Świętemu.  
„Być dobrym pasterzem to przede wszystkim 
głosić Jezusa Zmartwychwstałego, prowadzić lu-
dzi do spotkania z Nim przez katechizację, ewan-

gelizację i sprawowanie sa-
kramentów. To karmić lu-
dzi przygotowanym i prze-
modlonym słowem. To cze-
kać na nich w konfesjonale, 
ale także szukać poza prze-
strzenią świątyni tych, któ-
rzy się zagubili” 
Obserwując kleryków w 
różnych sytuacjach mogę 

śmiało powiedzieć, że są to ludzie z powołaniem. 
Niestety ostatnio jest ich coraz mniej, dlatego 
potrzebne są nasze modlitwy w ich intencji. 
Obecnie  wśród członków towarzystwa w naszej 
parafii są same kobiety, ale zapraszamy także 
mężczyzn (więcej informacji na  grupy Senio-
rów). Prosimy o modlitwy w intencji powołań. A 
Ty młody człowieku zapytaj Boga: do czego mnie 
powołujesz? 
     Halina 

DZIEŃ SKUPIENIA  

TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ 

SEMINARIUM 

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY  
DUSZPASTERSKIEJ NA LATA 2022-2027 

Z urzędu 
1. Ks. Stefan Wyleżałek Proboszcz   

2. Ks. Marek Wachowiak Wikariusz  

3. Ks. Mateusz Drobny Wikariusz 

Z mianowania 

4. Leonard Krajewski Kościelny    

5. Emilia Kaczorowska Katechetka   

6. Krzysztof Gorczyca Nadzw. Szafarz Komunii Św. 
7. Alicja Kaczorowska Dziewica Konsekrowana  

8. Teresa Fajkis Przewod. parafialnego „Caritas” 

9. Krystyna Piechoczek Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne 

Z wyboru     

10. Gabriela Grygier     

11. Zbigniew Sitko     

12. Piotr Sokal      

13. Bernadeta Szlezinger     

14. Bożena Śmietana-Skiba    

15. Dorota Woźnica-Widziołek  

WYNIKI WYBORÓW  
DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 
 
W wyborach  dnia 12.06.2022  
wzięło udział 244 parafian 
 
Kart z ważnymi głosami oddano 242 
Kart z nieważnymi głosami oddano 2 
Na jednego z kandydatów oddano 25 głosów 
 
Wyniki głosowania są następujące: 
 
Gabriela Grygier ul. Pszczyńska       109 

Joanna Grygierek ul. Pszczyńska       36  

Ryszard Piechoczek ul. Pszczyńska      29 

Zbigniew Sitko ul. Pszczyńska       37 

Piotr Sokal ul. Opolska        41 

Bernadeta Szlezinger ul. Gałczyńskiego      44 

Bożena Śmietana-Skiba ul. Gałczyńskiego   71 

Dorota Woźnica-Widziołek ul. Okopowa     92 
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 3.07 - XIV Niedziela Zwykła. Kolekta na 
WŚSD.  
 4.07 - poniedziałek. Po Mszy św. wieczornej 

zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 27 
do sprzątania kościoła.  
 6.07 - środa Wspomnienie bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej, dziewicy. Święto patronalne 
Apostolstwa Chorych. Ogólnopolska piel-
grzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Gó-
rę. 
 8.07 - piątek. Wspomnienie św. Jana z Du-

kli, prezbitera. Po Mszy św. wieczornej za-
praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 27 do 
sprzątania kościoła. 
 9.07 - sobota. Odwiedziny chorych od godz. 

9.00. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Parafial-
nym. 
 10.07 - XV Niedziela Zwykła. Chrzty o godz. 

12.15. Kolekta na potrzeby parafii. 
 11.07 - poniedziałek. Święto św. Benedykta, 

opata, patrona Europy. Po Mszy św. wieczor-
nej zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 
29 do sprzątania kościoła. 
 12.07 - wtorek. Wspomnienie św. Brunona 

z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.  
 13.07 - środa. Wspomnienie św. pustelni-

ków Andrzeja Świerada i Benedykta. Róża-
niec fatimski o godz. 17.00. Msza św. w in-
tencji Czcicieli MB Fatimskiej o godz. 18.00. 
 15.07 - piątek. Wspomnienie św. Bonawen-

tury, biskupa i doktora Kościoła. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 29 do sprzątania kościoła. 
 16.07 - sobota. Wspomnienie NMP z Góry 

Karmel. Msza św. wieczorna o godz. 17.00. 
 17.07 - XVI Niedziela Zwykła. W naszej pa-

rafii Uroczystość Odpustowa ku czci Opatrz-
ności Bożej. Homilię wygłosi oraz Sumie Od-
pustowej o godz. 12.15 przewodniczyć będzie 
Biskup Marek Szkudło. Nieszpory Odpusto-
we o godz. 16.00. Kolekta na potrzeby para-
fii. 
 18.07 - poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 
31 do sprzątania kościoła. 
 22.07 - piątek. Święto św. Marii Magdaleny. 

Po Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian 
z ul. Wrocławskiej 31 do sprzątania kościoła. 
 23.07 - sobota. Święto św. Brygidy, zakon-

nicy, patronki Europy.  
 24.07 - XVII Niedziela Zwykła. Kolekta na 

potrzeby remontowe parafii. 
 25.07 - poniedziałek. Święto św. Jakuba, 

apostoła. Msza św. w intencji sprzątających 
kościół w lipcu, Koła Gospodyń, emerytów i 
rencistów o godz. 18.00. Po Mszy św. wie-
czornej zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 33 do sprzątania kościoła. 
 26.07 - wtorek. Wspomnienie św. Joachima 

i Anny, rodziców NMP 
 29.07 - piątek. Wspomnienie św. Marty, 

Marii i Łazarza. Po Mszy św. wieczornej za-
praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 33 do 
sprzątania kościoła.  
 30.07 - sobota. Msza św. za zmarłych w 30 

dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00.  
 31.07 - XVIII Niedziela Zwykła. Roczki o 

godz. 12. 15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Msza św. w intencji ks. Mateusza 
Drobnego z okazji kolejnej rocznicy urodzin 
oraz dziękczynna za 3 lata pracy w naszej pa-
rafii o godz. 16.30.Kolekta na remont Krypty 
Katedry. 
 1.08 - poniedziałek. Wspomnienie św. Al-

fonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora 
Kościoła. Rozpoczyna się miesiąc trzeźwości. 
Po Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian 
z ul. Wrocławskiej 35 do sprzątania kościoła. 
 2.08 - wtorek. Odpust Porcjunkuli. 
 4.08 - I czwartek miesiąca. Wspomnienie 

św. Jana Marii Vianney’a, prezbitera. Msza 
św. w intencji powołań o godz. 6.30.  
 5.08 - I piątek miesiąca. Msza św. w inten-

cji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 35 do sprzątania kościoła.  
 6.08 - I sobota miesiąca. Święto Przemie-

nienia Pańskiego. Nabożeństwo wynagradza-
jące NMP o godz. 7.00.  
 7.08 - XIX Niedziela Zwykła. Kolekta na 

Wydział Teologiczny UŚ  

Co nas czeka w lipcu 
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„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowiekiem 

uczciwym” 

Księdzu Mateuszowi Drobnemu życzymy, aby w swojej 

codzienności bohatersko walczył o miłość w najdrob-

niejszych czynach.  

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie 

działał.” 

Księdzu Rafałowi Woźnicy z okazji urodzin życzymy, by 

w bliskiej relacji z Jezusem odnaj-

dywał pokój i umocnienie w czy-

nieniu dobra.  

Duszpasterze, Redakcja i Para-

fianie 

 

„Znaleźć własną radość w radości bliźniego, oto tajemni-

ca szczęścia.” 

Wszystkim Leginistom i Auksyliatorom, którzy obchodzą 

swoje urodziny lub imieniny w lipcu życzymy, by odnaj-

dywali radość życia w obdarzaniu szczęściem bliźnich.  

Męski Legion Maryi. 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że mo-

żemy dojść do świętości.” 

Paniom Marii Kaczorowskiej i Annie Sikorze życzymy 

wiary w to, że z Bożą pomocą można pokonywać wszel-

kie trudności na drodze do świętości.  

Żeński Legion Maryi. 

 

„Zwyczajnie być dobrym, a wtedy już nie trzeba nicze-

go poprawiać.” 

Księdzu Mateuszowi Drobnemu oraz Pani Danucie Ka-

weckiej życzymy, by każda myśl, 

słowo, czyn odzwierciedlały do-

broć Ich serca a Pan wynagradzał 

Im trud służby innym. Seniorzy. 

 

„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.” 

Księdzu Mateuszowi Drobnemu oraz Łukaszowi Szczy-

głowi i Maksowi Kołeczko życzymy pokoju, radości i 

nadziei, których źródłem jest przekonanie o byciu ko-

chanym przez Boga. Oaza 

Serdeczności 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

 

17 LIPCA NA GODZ. 12.15 

NA SUMĘ ODPUSTOWĄ KU CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ, 

PODCZAS KTÓREJ KAZANIE WYGŁOSI BISKUP MAREK SZKUDŁO 

 

ORAZ 

 

31 LIPCA NA GODZ. 16.30 

NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI KSIĘDZA MATEUSZA DROBNEGO  

SPRAWOWANĄ  Z OKZJI URODZIN  

 A TAKŻE  

JAKO DZIĘKCZYNIENIE ZA JEGO POSŁUGĘ W NASZEJ PARAFII 

 

Dziękujemy ks. Mateuszowi Drobnemu  

za trzy lata posługi w naszej parafii — za zaangażowanie, opiekę nad gru-
pami, sprawowane sakramenty, głoszone Słowo Boże i kazania dla dzieci. 
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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3.07 
7.30 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Agnieszkę i Konstantego Sładkow-
ski, Antoniego Reniec, Izydora Dobisz.  
9.30 – Za + Teresę Chyba i Irenę Chyba, 
rodziców z obu stron.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Aleksandry z okazji 50 rocznicy 
urodzin oraz Anny z okazji kolejnej roczni-
cy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Eugenii i Wiesława z okazji roczni-
cy ślubu oraz błogosławieństwo dla rodziny. 
16.30 – Za + Małgorzatę Sitko, brata Piotra 
Lemcio, tatę Franciszka Lemcio oraz + Ró-
żę Sitko. 
PONIEDZIAŁEK 4.07 
6.30 – Za + Henryka Koczor, ++ rodziców, 
dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za odebrane łaski, za 90 lat życia, z 
prośbą o błogosławieństwo, zdrowie dla du-
szy i ciała, światło umysłu i dary Ducha Św. 
dla kochanej mamy Łucji z okazji 90 rocz-
nicy urodzin oraz dla wnuka Dawida z oka-
zji 44 rocznicy urodzin, prawnuka Wojtusia 
z okazji 4 rocznicy urodzin – od córek i sy-
na. 
WTOREK 5.07 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Katarzyny i Ryszarda z 
okazji rocznicy ślubu. 
18.00 – Za +Ryszarda Domagała – w 9 
rocznicę śmierci, córkę Magdalenę Gembal-
czyk, rodziców z obu stron, szwagra Czesła-
wa Hojka, ++ z pokrewieństwa Domagała, 
Królik, Hojka, Suski. 
ŚRODA – Wspomnienie bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej 6.07 
6.30 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Ko-
łeczko, Martę i Jana Gajda, dziadków z obu 
stron, ++ braci, bratową oraz ++ szwagrów.  
18.00 – Za ++ Franciszkę i Jana Olejnik, 
Annę i Henryka Macha, Klaudię Kaufolh, 
Mariannę Stykała oraz ++ z rodziny Olej-
nik, Stykała.  
CZWARTEK –I czwartek miesiąca 7.07 
6.30 – Za ++ Grzegorza Kowalskiego – w 
39 rocznicę śmierci, żonę Józefę, syna Mar-
ka, synową Annę, ++ z pokrewieństwa, ++ 
z rodzin Rakowskich, Fijałkowskich, Marci-
niak, Gabryś, Wąsik, Olma, Szpak, Golec, 
Abramczyk, Arcikiewicz, Ruteckich, Irenę 
Podsiadło, Mariannę Madera, 2 mężów i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
14.00 – ŚLUB.  
18.00 – Za + Elżbietę Gajda, rodziców, ro-
dzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Jana z Dukli – 
I piątek miesiąca 8.07 
6.30 – za ++ Marię i Bolesława Niemczyk, 
Pelagię i Czesława Cnota oraz ++ z rodzin 
Niemczyk, Myśliwiec, Cnota Mołdrzyk. 
18.00 – Za ++ Jadwigę i Zenona Maj-
chrowskich. 
SOBOTA 9.07 
8.00 – Za + Zytę Potyka – w rocznicę 
śmierci. 
18.00 – Za ++ Helenę i Władysława Mali-
na, Helenę i Franciszka Brzoza, SM Imeldę, 
Henryka Szkatuła, Mieczysława Dunaj, ++ 
z rodziny Malina, Różański, Brzoza, Wzien-
tek.  
XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10.07 
7.30 – Za + Anielę Kornas, Marię Szmid, 
Józefa Szmid, ++ krewnych, znajomych i 
sąsiadów.  
9.30 – Za + męża Edwarda Dutkiewicz – w 
3 rocznicę śmierci, rodziców Leokadię i 
Zygmunta, teścia Bolesława Kulawczyk 
oraz ++ dziadków z obu stron.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Elżbiety z okazji 90 rocznicy uro-
dzin oraz błogosławieństwo dla całej rodzi-

INTENCJE MSZALNE 

9 
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ny.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + Grzegorz Stryczek, Lidię i 
Wiktora Piksa. 
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. BENE-
DYKTA 11.07 
6.30 – Za + Zbigniewę Piasecką – od Fran-
ciszki. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Władysławy Kempny – z okazji 70 
rocznicy urodzin. 
WTOREK – Wspomnienie św. Brunona 
Bonifacego z Kwerfurtu 12.07 
6.30 – Za + Marka Pudło – od cioci Anny z 
Iłowa z rodziną. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Jakuba Sitko z okazji 18 rocznicy urodzin, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i 
potrzebne dary Ducha Św. na dorosłe życie.  
ŚRODA – Wspomnienie św. pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta 13.07 
6.30 – Za + Kunegundę Wierzgoń w kolej-
ną rocznicę śmierci, męża Henryka.  
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
CZWARTEK 14.07 
6.30 – Za + Mariana – w 4 rocznicę śmier-
ci, ++ z rodziny Płuciennik i Guzińskich. 
18.00 – Za + Józefa Musioł, żonę Genowe-
fę, synów Krystiana i Stefana, rodziców, te-
ściów, zięcia Eugeniusza, szwagrów Jana, 
Andrzeja i Stanisława oraz ++ z pokrewień-
stwa Musioł, Lazar.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Bonawentury 
15.07 
6.30 – Za + męża Piotra Wywiał – w 7 rocz-
nicę śmierci – od żony, dzieci i wnuków.  
18.00 – Za + Józefa Sowa, syna Piotra, ro-
dziców Annę i Stanisława, teściów Fran-
ciszkę i Leona Gorzelnik, brata Bolesława 
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron i du-
sze w czyśćcu cierpiące. 
SOBOTA – Wspomnienie NMP z Góry Kar-
mel 16.07 
8.00 – Za + Edwarda Leśniak. 
17.00 – Za ++ pielgrzymów i parafian. 
17.00 – Za + Jana Gajda – w rocznicę 

śmierci, żonę Annę, rodziców, teściów oraz 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST 
OPATRZNOŚCI BOŻEJ 17.07 
7.30 – Za ++ rodziców Łucję i Józefa Cebu-
la oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
9.30 – Za + Urszulę Folwarczny – w 7 rocz-
nicę śmierci, męża Henryka – w 6 rocznicę 
śmierci, Marię Wrożyna oraz ++ z rodziny 
Folwarczny, Gajda. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Bartosza z okazji 
23 rocznicy urodzin. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za + Czesławę Krawczyk, męża Sta-
nisława oraz ++ Annę, Józefa i Eugeniusza, 
++ z rodziny Krawczyk. 
PONIEDZIAŁEK 18.07 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od Seba-
stiana z Czarnej Góry z rodziną.  
18.00 – W intencji Parafian. 
WTOREK 19.07 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od Joli Wa-
cław z rodziną. 
18.00 – Za + Marię Kachel, męża Stanisła-
wa, dziadków z obu stron. 
ŚRODA 20.07 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od koleża-
nek i kolegów z pracy KWK Borynia. 
18.00 – Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krótki 
– w rocznicę śmierci, syna Leona, córkę 
Gertrudę, 4 zięciów, Annę Antończyk, męża 
Franciszka, 2 synów, zięcia Józefa oraz ++ 
z pokrewieństwa Krótki, Antończyk, Capek 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
CZWARTEK 21.07 
6.30 – Za + Mariannę Rutkowską – od są-
siadów Poznańska 11.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Matki Boskiej, dziękując za 
dar życia i wszystkie otrzymane łaski, z 
prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. dla Gabrieli z okazji 50 rocznicy 
urodzin i Franciszka z okazji 55 rocznicy 
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urodzin. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDA-
LENY 22.07 
6.30 – Za + Reginę Mołdrzyk – w rocznicę 
śmierci, męża Pawła, synów Kazimierza i 
Zygmunta, rodziców z obu stron, Leona Ra-
kowskiego, Tadeusza i Stefanię Domań-
skich, dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + Magdalenę Maciejczyk.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY 23.07 
8.00 – Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła 
Gajda, Eryka Gorazda oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Haliny i Tadeusza z 
okazji 50 rocznicy ślubu oraz błogosławień-
stwo dla całej rodziny.  
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 24.07 
7.30 – Za ++ Floriana i Agnieszkę Górniak, 
Annę i Emila Sobik, Bożenę Górniak, Tere-
sę Orszulik oraz ++ z rodziny Sobik, Orszu-
lik Górniak, Tomanek, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Anny z okazji 70 
rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo dla 
całej rodziny. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieusta-
jącej Pomocy, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji Elżbiety i 
Piotra z okazji 40 rocznicy ślubu, w intencji 
Piotra z okazji 60 rocznicy urodzin i wnuka 
Konrada z okazji 18 urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Ewy i Zbigniewa z oka-
zji kolejnej rocznicy ślubu oraz błogosła-
wieństwo dla całej rodziny. 
16.30 – Za + męża Edwarda Leśniak, Leona 
i Genowefę Wielgat, zięcia Waldemara.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, 
Ap. 25.07 

6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od rodziny 
Maryniarczyk. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu lipcu. 
WTOREK – Wspomnienie św. Joachima i 
Anny, rodziców NMP 26.07 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od Andrzeja 
i Marceli Pluta.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji wnuczki Joan-
ny z okazji urodzin. 
ŚRODA 27.07 
6.30 – Za + Walentego Danieluk, rodziców 
Rozalię i Jerzego, córki Annę i Stanisławę.  
18.00 – Za ++ z rodzin Szlezinger, Polo-
czek, Mazur.  
CZWARTEK 28.07 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od koleża-
nek i kolegów z pracy KWK Borynia. 
18.00 – Za ++ Alicję i Jerzego Sętkowskich, 
Mirosławę Skiba.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Marty, Marii i 
Łazarza 29.07 
6.30 – Za ++ z rodziny Piaseckich – od 
Franciszki.  
18.00 – W intencji parafian.  
SOBOTA 30.07 
8.00 – Za + Józefa Kuczera, żonę Marię, 
córkę Danutę Grygier oraz ++ z pokrewień-
stwa Kuczera, Korus i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 
1 rok po śmierci.  
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31.07 
7.30 – Za + Jana Hojka – w rocznicę śmier-
ci, syna Czesława.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Franciszka Witak z 
okazji 18 rocznicy urodzin. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Anny i Łukasza z okazji 
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25 rocznicy ślubu oraz w intencji Maksymi-
liana z okazji rocznicy urodzin. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Ks. Mateusza z okazji kolejnej rocznicy uro-
dzin oraz jako podziękowanie za trzy lata 
pracy w naszej parafii. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Alfonsa 
Marii Liguoriego 1.08 
6.30 – Za + Marka Pudło – od Janusza Pa-
raskiego z rodziną.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Marzeny i Mariusza z 
okazji 30 rocznicy ślubu oraz 50 rocznicy 
urodzin Marzeny. 
WTOREK 2.08 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji sy-
na Artura z okazji 55 rocznicy urodzin. 
18.00 – Za ++ rodziców Jana i Annę Skiba, 
braci Zygmunta, Edwarda, Jana i Bolesła-
wa oraz + Jerzego Lisa, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
ŚRODA 3.08 
6.30 – Za + Tadeusza Bareja – w 10 roczni-
cę śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z ro-
dziny Bareja, Karwowskich. 
18.00 – Za ++ Teresę Dudzik, Wiktorię i 
Stanisława Wieczorek, Leokadię i Romana 
Dudzik.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana Ma-
rii Vianney'a – I czwartek miesiąca 4.08 
6.30 – W intencji Powołań. 
18.00 – Za + Ludwika Ostrzołek, rodziców, 
brata Izydora, bratową Marię, Pawła Kłap-
czyka, 2 żony, siostrę Halinę, męża Konra-
da, brata Stefana, + Mariana Skórskiego 
oraz ++ z rodziny Chrobok, ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
PIĄTEK – I piątek miesiąca 5.08 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ. 
18.00 – Za + Władysławę Bielecką – w 10 
rocznicę śmierci, ++ z rodziny Bieleckich: 

Mariannę, Wacława i Jana, ++ z rodziny 
Hasiec: Marię, Wiktorię, Michała i Tadeu-
sza, ++ z rodziny Nowowiejskich: Edwarda, 
Franciszkę i Szczepana, + Ks. Stec i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
SOBOTA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO – I sobota miesiąca 6.08  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i 
całego Świata. 
18.00 – Za + Różę Sitko – w 13 rocz. śmier-
ci, Katarzynę i Teofila Sitko, Klarę i Piotra 
Sykulskich, Jadwigę i Franciszka Sitko, 
Gertrudę Uherek, ++ siostry, + Urszulę 
Olejak i dusze w czyśćcu cierpiące.  
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7.08  
7.30 – Za + Jerzego Kubas – w 7 rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Kubas, Śliwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za ++ Albina i Cecylię Stencel, ++ z 
pokrewieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Władysławy Kukla z okazji 70 rocz-
nicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Huberta z okazji 18 
rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ Bertholda Janocha, żonę 
Marię oraz ++ z rodziny Janocha, Wierz-
goń.  
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  Po co jest potrzebny człowiekowi od-

poczynek? Przede wszystkim po to, by 
wzmocnić swoje siły fizyczne. Jezus zauważył 
u powracających z pracy apostolskiej swoich 
uczniów zmęczenie. Było ono niewątpliwie 
rezultatem ich przepracowania. Wynikało z 
pełnego ich zaangażowania się w zlecone im 
zadanie. Jezus zaleca zatem uczniom odpo-
czynek. 
Cel tego odpoczynku jest wieloraki. Najpierw 
regeneruje on siły fizyczne człowieka. Potem 
daje sposobność do przemyślenie tego, co się 
zdziałało. Spokojnie, na uboczu z dala od 

wielkomiejskiego gwaru człowiek lepiej do-
strzega pozytywy i negatywy swojego działa-
nia. Sam potrafi dostrzec swoje błędy i skory-
gować je w przyszłości. Po dobrym odpoczyn-
ku pracuje się skuteczniej i owocniej. Święta 
Teresa z Avilii mówiła, że w regulaminie ży-
cia równoważną wartość posiada praca i od-
poczynek. 

W życiu naszym potrzebny jest odpoczynek 
nie tylko dla zregenerowania swoich fizycz-
nych sił, ale przede wszystkim w tym celu, 
aby wejść w siebie, uciszyć swoją duszę, przy-
bliżyć się do Boga, a nade wszystko po to, aby 
się nauczyć lepiej rozumieć siebie i innych. 
Jak Chrystus odesłał swoich uczniów 
„osobno na miejsce pustynne”, tak też i nam 
trzeba pójść na pustynię, by uświadomić so-
bie własną wielkość i własną niemoc. Na pu-
styni traci wartość sztaba złota, a kropla wo-
dy staje się droga jak życie. Dopiero na pu-
styni uświadamiamy sobie, jak wiele miejsca 

w naszym życiu zajmuje 
lub zająć może drugi 
człowiek. 
Dla nas chrześcijan 
„pustynia” staje się 
miejscem odpoczynku i 

rekolekcji jednocześnie. Gdy Pan, mój Pa-
sterz „prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć” (Ps 23), to nie tylko wzmacnia 
moje ciało, ale także „orzeźwia moją du-
szę” (Ps 23). Stąd również wczasy mają swój 
cel duszpasterski. Dlatego życzę wszystkim 
dobrego wypoczynku. 

Odpocznijcie nieco (Mt 6,31) 
ks. Marek Wachowiak 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 
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  Pustynia  miejsce czy stan? 

W języku hebrajskim pojawia się wiele słów 
określających pustynię. Już samo doświad-
czenie pustyni jest silnie obecne w hebraj-
skiej mentalności i języku. Pustynia z hebr. 
midbar, to słowo, które pierwotnie określało 
miejsce wypasu trzód (Jl 2,22). Inne używa-
ne na określenie pustyni słowo hebrajskie – 
arabah – odnosi się do warunków klimatycz-
nych, przywodzi na myśl brak wody lub obraz 
stepu (Iz 35,1). Jeszcze inne słowo – horbah 
– miało oznaczać coś, co zostało zniszczone 
(Ps 9,7). Na ziemię pozbawioną wody wska-
zywało słowo jeshimon, które oznaczało też 
opuszczenie (Iz 43,19). W Biblii spotkamy 
ponadto termin z języka greckiego – eremos. 
W ten sposób przywoływany był szczególny 
kontekst miejsca pustynnego, słowo to ozna-
cza bowiem „oddzielenie”, „samotność” (Mk 
1,35). Każde z tych słów opisuje konkretną 
rzeczywistość, odsyła do doświadczeń ducho-
wych. Warto przypomnieć, że to na pustyni 
rozpoczęło się życie monastyczne, kontem-
placyjne: eremici (pustelnicy) przebywali „na 
pustkowiu”. 
Od III wieku mamy już dowody życia pustel-
ników chrześcijańskich. Niektórzy badacze 
dziejów twierdzą, że życie pustelnicze zostało 
zapoczątkowane przez świętego Eliasza (to 
właśnie ów „wojownik Boga”, słynny prorok 
Starego Testamentu, wydawałoby się ostatni 

w czasach głębokiego upadku wiary w jedy-
nego Boga i ekspansji kultu Baala, miał wyjść 
na pustynię i tam spotkać Jahwe). Pustynia 
to bardzo ważna przestrzeń. W symbolice bi-
blijnej oznacza etap drogi ku Bogu. Metafora 
pustyni służy zobrazowaniu wielu tematów z 
zakresu duchowości. Jest przede wszystkim 
miejscem zmagań, walki duchowej. Tu doko-
nuje się nawrócenie i oczyszczenie. W zna-
czeniu negatywnym pustynia jest miejscem 
nieprzyjaznym, kojarzy się z głodem, postem, 
z niebezpieczeństwami (kuszenie). To także 
miejsce odnowy duchowej. W znaczeniu po-

zytywnym wiąże się z tęsknotą za Bogiem: 
Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wy-
prowadzić i mówić jej do serca (Oz 2,16). Bo-
haterowie biblijni (Mojżesz, Eliasz) wchodzą 
w relację z Bogiem dopiero na pustyni. Rów-
nież Jezus szuka na pustyni samotności i czę-
sto tam się modli. 
Pustynia jest więc symbolem osobistej walki 
o panowanie nad sobą i zwycięstwo nad de-
monami. Jest miejscem, gdzie doświadcza się 
bogatych i pozytywnych przeżyć: w sferze du-
chowej, fizycznej, emocjonalnej. „Duchowość 
pustyni” oznacza poznanie samego siebie i 
spotkanie z Panem. Pustynia w znaczeniu 
przenośnym to w zasadzie każde miejsce od-
osobnienia i ciszy, w którym człowiek zostaje 
sam. Pozbawiony punktów oparcia, pusty – 
staje wobec ważnych pytań (życiowych, oso-
bistych). Cisza zewnętrzna uspokaja umysł, 
skłania do refleksji. Ciche, uspokojone serce 
otwiera się na czułość Boga. 
Tradycja duchowa Kościoła proponuje różne 
aspekty praktykowania ciszy (silentium), któ-
ra ma pomóc w uwolnieniu się od hałasu co-
dzienności, służy przywróceniu ładu we-
wnętrznego, odzyskaniu równowagi, odnowie 
sił, odbudowie relacji z Bogiem, ludźmi i z 
samym sobą. Modlitewna cisza i sprzyjające 
jej odosobnienie pomagają odpocząć psy-
chicznie i duchowo, uzdrowić zranienia, wy-
ciszyć emocje, spojrzeć z dystansu na proble-

my. Mogą to być rekolekcje, dni skupienia, 
podczas których obowiązuje milczenie, mo-
dlitwa kontemplacyjna (samotna adoracja w 
ciszy), modlitwa Jezusowa, modlitwy ustne 
polegające na cierpliwym powtarzaniu słów 
(litanie, różaniec, koronki). Różnorodne for-
my silentium pomagają zatopić się w ciszy 
Boga. Czas pustyni i samotności łączy się z 
przestrzenią łaski. Pustynia to z pewnością 
miejsce decydującej próby. Ujawnia to, co 
ukryte, odsłania namiętności, ukazuje bezli-
tosną prawdę. Jest miejscem autentycznego 
ogołocenia. Człowiek nie może tu liczyć na 

Eliasz na pustyni—prorok jak ogień... 
Ksiądz doktor Jan Uchwat 
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siebie i swoje siły. Potrzebuje Boga. Wie, że 
zależy jedynie od Niego. Jestem bardzo w rę-
kach Bożych – powie św. Jan Paweł II. Zale-
żeć od Boga to perspektywa, którą można 
przyjąć w pełni dopiero na pustyni. To posta-
wa, która prowadzi do duchowego piękna. To 
ona rodzi proroków. Na pustyni rodzi się do-
świadczenie miłości Boga. Ważną sprawą jest 
to, aby przetrzymać pustynię. Potrzebne jest 
samozaparcie, nawet silny upór. Trzeba prze-
trwać, wytrzymać próbę pustyni. Można ją 
przejść, ale nie samemu. Chociażbym chodził 
ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś 
ze mną… (Ps 23,4). W życiu duchowym, a 
tym bardziej w doświadczeniu pustyni, bar-
dzo potrzebny jest spokój, wytrwałość, zawie-
rzenie. W przeciwnym wypadku doświadcze-
nie pustyni nie będzie dobre. Bez dobrze 
przeżytej próby pustyni trudno wprawdzie 
postawić kolejny krok na drodze duchowego 
rozwoju, ale pustynia źle przeżyta objawi 
niszczycielską siłę, może pochłonąć. Na pu-
styni człowiek może doznać pocieszenia od 
Boga, może się uwolnić od swoich demonów. 
Jeżeli nie ufa, może zostać pokonany. Na pu-
styni Eliasz umiera (symboliczny sen). Jed-
nak już tutaj otrzymuje nową misję. Dotych-
czasowy prorok kończy dawne życie. Budzi 
się nowy Prorok. 
Prorok jak ogień 
Eliasz, żyjący w IX w. przed Chrystusem, to 
jeden z największych proroków Starego Te-
stamentu. Żyje w czasach duchowego upadku 
ludu izraelskiego. Jest ostatnim obrońcą Bo-
ga Jahwe: Tylko ja sam ocalałem jako prorok 
Pański, proroków zaś Baala jest czterystu 
pięćdziesięciu (1 Krl 18,22). Jest prorokiem 
zapowiadającym Mesjasza. To o nim wspo-
mina sam Chrystus, nazywając Jana Chrzci-
ciela Eliaszem, który ma przyjść (Mt 11,14). 
Imię Eliasz oznacza: „Jahwe jest Bo-
giem” („moim Bogiem jest Jahwe”). Zgodnie 
z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 61) 
Patriarchowie i prorocy oraz inne postacie 
Starego Testamentu byli i zawsze będą czcze-
ni jako święci we wszystkich tradycjach litur-
gicznych Kościoła. Także święty Prorok 
Eliasz czczony jest jako duchowy ojciec zako-
nu karmelitańskiego (jego wyjątkowe odda-
nie dla chwały Bożej, wielką gorliwość bardzo 
pragnęła naśladować św. Teresa od Jezusa). 

Scena 
Eliasz jest wśród swego ludu jedynym proro-
kiem Jahwe. Ucieka jednak na pustynię po 
tym, jak naród uznał Jahwe za swego Boga 
(Bóg na jego prośbę objawił się przed ludem 
w ogniu na górze Karmel). Eliasz dokonuje 
sądu nad prorokami pogańskich bóstw. Ka-
rze śmiercią bałwochwalców, w imieniu Boga 
pała gniewem, spala się w Bożej sprawie. W 
obliczu groźby utraty życia ucieka jednak 
przed ścigającą go królową Jezebel. Na pu-
styni dopada Eliasza silna pokusa rozpaczy. 
Prorok przeżywa osobisty dramat, nie potrafi 
dłużej żyć. Doświadczył obecności zwycię-
skiego Boga Jahwe na górze Karmel, ale za-
raz potem sam wytracił kapłanów Baala. Na 
pustyni upada jednak pod ciężarem własnej 
duchowej niemocy. Pojawia się anioł, który 
przynosi prorokowi pokarm z nieba. Mocą 
tego pokarmu Eliasz ma iść na spotkanie od-
miennego Boga. Przechodzi wewnętrzną 
przemianę, zmienia się jego doświadczenie 
Jedynego Boga. Eliasz odchodzi od obrazu 
Boga gwałtownego, który ogniem spalił ofia-
rę. Prowadzić go będzie nowe doświadczenie: 
odczucie obecności Jahwe cichego, objawia-
jącego się w łagodności. Na Górze Horeb Bóg 
nie objawia się w wichurze ani w trzęsieniu 
ziemi, nie ma Go też w ogniu, lecz daje się On 
poczuć w łagodnym powiewie. Serce proroka 
podpowiada, że Bóg jest inny. W scenie z 
Eliaszem zestawione są skrajności duchowe: 
Góra Karmel (moc Boża i ogień) i Góra Ho-
reb (Bóg w łagodnym powiewie). Po spotka-
niu Boga na Górze Horeb prorok otrzymuje 
nowe zadania do spełnienia. Musi jednak po-
nownie przejść przez pustynię. Pustynia bę-
dzie szczególnie obecna w jego życiu ducho-
wym. 
Ucieczka (fuga mundi) i szukanie korzeni 
Wtedy [Eliasz] zląkłszy się, powstał i ratując 
się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby w Ju-
dzie i tam zostawił swego sługę, a sam na 
[odległość] jednego dnia drogi poszedł na 
pustynię. (1 Krl 19,3-4). 
Pustynia ratuje. Nawet wtedy, gdy pierwszym
 motywem działania jest lęk, jak w 
przypadku upadającego, obarczonego nad-
miernymi oczekiwaniami, obciążonego 
presją winy czy dumy Eliasza. Aby ratować 
swoje życie, zdrowie psychiczne, fizyczne, du-
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chowe ludzie zmieniają pracę, miejsce za-
mieszkania. Przerywają intensywny tryb ży-
cia, chcą się uwolnić od czegoś, spojrzeć na 
swoje sprawy z innej perspektywy, coś prze-
myśleć, przemodlić. A zatem pustynia będąca 
oderwaniem, ucieczką (fuga mundi), podej-
mowana po to, aby wejść w kontakt z Bo-
giem, rozmawiać z Nim, przynosi dobre owo-
ce. Taką ucieczkę możemy nazwać terapią ra-
tującą życie. Fuga mundi w życiu duchowym, 
szczególnie zakonnym, oznacza pozytywne 
oderwanie od świata. 
Oczyszczenie 
Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców 
i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o 
Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy 
od moich przodków”. Po czym położył się 
tam i zasnął (1 Krl 19,4-5).  
Prorok Eliasz znalazł się w trudnym momen-
cie swojej misji. Można po-
wiedzieć, że zagubił się we 
własnym radykalizmie. 
Chciałby uciec od wielkich 
spraw, które go przerosły. 
Jest gorzej niż przypuszczał. 
Wycofuje się, nie widzi sensu 
dla swego życia. Ucieka na 
pustynię. Zasypia. Prośba 
Eliasza nie jest modlitwą o 
dobrą śmierć, znaną w tra-
dycji Kościoła. Przepełnione 
bólem słowa proroka ukazu-
ją ciemną stronę jego prze-
żyć, co pozwala przypusz-
czać, że prorok grzeszy pychą 
lub wpada w rozpacz. Okazu-
je się, że żarliwość w walce o 
królowanie Boga, gwałtow-
ność, determinacja człowie-
ka stały się psychologiczną pułapką. Eliasz, 
najsłynniejszy prorok, wpada w sidła wła-
snych, ludzkich namiętności, o czym mogą 
świadczyć słowa: nie jestem lepszy. Czyżby 
był czas, kiedy Eliasz uważał się za lepszego? 
Zabił proroków Baala. Miał ocalić prawdzi-
wy, czysty kult Jahwe. Ale czuje się niegodny 
Boga. Dlaczego? Nadszedł moment trudny, 
przełomowy. Jak dojść do ładu ze sobą? Ta-
kie doświadczenie może oczyszczać z poczu-
cia pychy – jestem prorokiem, ale nie jestem 

lepszy od innych! Powstaje pytanie, kim jest 
Jahwe? Kim jest mój Bóg? Przypominają się 
słowa innego świętego, rybaka Piotra: Odejdź 
ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny 
(Łk 5,8). Eliasz, prorok tak bliski Bogu Ja-
hwe, gwałtownik w walce o Jego sprawy, spa-
lający się w misji, jest słaby, upada, wybiera 
śmierć. Okazuje się, że pustynia, samotność, 
cisza, trudne doświadczenie emocjonalne 
mogą spowodować stan smutku duchowego. 
Smutek z powodu własnych grzechów nie 
musi jednak przeradzać się w depresję – pod 
warunkiem, że zostanie oddany Bogu. Jeśli 
szczerze nie uznam własnej słabości i tego, że 
potrzebuję Boga, zostanę ze swoim smutkiem 
i grzechem sam. Pustynia jest okazją do kon-
frontacji. To oczyszczające spotkanie ze sobą 
i swoją śmiercią, ale jedynie po to, aby umarł 
we mnie stary człowiek (grzech), a narodził 

się nowy (w Bogu). W do-
świadczeniu głębokiego kry-
zysu duchowego, smutku, 
depresji, mam wołać do Bo-
ga. 
Cudowny pokarm – manna, 
Eucharystia 
Powtórnie anioł Pański wró-
cił i trącając go, powiedział: 
„Wstań, jedz, bo przed tobą 
długa droga”. Po- wstawszy 
zatem, zjadł i wypił. Następ-
nie mocą tego pożywienia 
szedł czterdzieści dni i czter-
dzieści nocy aż do Bożej Gó-
ry Horeb (1 Krl 19,7-8).  
Na pustyni anioł budzi Elia-
sza, karmi go, ale prorok 
znów kładzie się spać. Anioł 
jeszcze raz go budzi. Nie po-

zwala prorokowi zasnąć. Eliasz posila się, by 
mieć siłę wyruszyć i wejść na Horeb. Czło-
wiek Boży przeszedł od postawy zniechęce-
nia, od wyczerpania i snu, do decyzji, aby się 
posilać. Wie, że musi się wzmocnić, wstać, iść 
dalej. W momencie kryzysowym interweniuje 
sam Bóg. Anioł trącając go, powiedział… – te 
słowa wskazują, że inicjatywa należy do Ja-
hwe. Eliasz śpi, ale Jego Pan jest przy nim, 
troszczy się, zabiega o człowieka – Powierz 
Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie 
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 działał (Ps 37,5). 
Pokarmem od Boga, przekazanym przez 
anioła, jest placek i woda. To pokarm prosty 
– konieczny. Zapowiada Eucharystię. Komu-
nia święta jest w stanie dać nam siłę, abyśmy 
mogli przejść długą drogę, czyli całe życie. 
Czterdzieści dni to czas, który oznacza długą 
drogę. Czterdzieści to liczba, która ma w Bi-
blii ważne znaczenia. Symboliczna liczba he-
brajska była przypisana określonym proce-
som, często trudnym, jak na przykład próba 
wiary. Może oznaczać czas odnowy, a także 
zniszczenia czy kary. Deszcz potopu padał 
przez czterdzieści dni (Rdz 7); naród wybra-
ny wędrował przez pustynię przez czterdzie-
ści lat (Lb 14); Mojżesz przebywał (pościł) 
czterdzieści dni na górze Synaj (Wj 34); 
Eliasz wędrował przez czterdzieści dni o chle-
bie i wodzie do Bożej Góry Horeb (1 Krl 
19,8); czterdzieści dni pozostało mieszkań-
com Niniwy na nawrócenie (Jon 3,4); Jezus 
pościł na pustyni przez czterdzieści dni (Łk 
1,4-13). 
Horeb – piękne spotkanie z Bogiem 
Wtedy Pan skierował do niego słowo i prze-
mówił: „Co ty tu robisz, Eliaszu?” A on odpo-
wiedział: „Żarliwością rozpaliłem się o chwa-
łę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opu-
ścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołta-
rze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że 
ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i 
na moje życie” (1 Krl 19,9-10). 
Po doświadczeniach pustyni, wzmocniony 
pokarmem z nieba Eliasz spotyka się z Bo-
giem. Miejscem spotkania jest góra. W Księ-
dze Psalmów spotykamy sporo wyrażeń od-
noszących się do tego, że Bóg mieszka na gó-
rze (na wysokości). Prorok i Bóg są na szczy-
tach razem. Osobowość Eliasza zmieni się – 
człowiek zalękniony i zrezygnowany staje się 
na powrót mocny, żarliwy. Przechodzi przez 
śmierć (pustynia, sen) do pełni życia. Trawi 
go wewnętrzny ogień – wiara. Powraca pło-
mienny zapał. Z Bożej góry zejdzie człowiek z 
pasją, zanurzony w obecności Pana. Ten sam, 
a jednak inny. Podobnie jak Bóg, w którego 
wierzy: Ten sam, a jednak odmienny. Nowy 
obraz Boga ocalił życie proroka. Bóg objawia 
się Eliaszowi na Górze Horeb jako Bóg miło-
sierdzia. Eliasz słyszy głos Boga, który zwraca 
się do niego osobiście. Prorok ma możliwość 

wyżalenia się przed Bogiem. Co ty tu robisz, 
Eliaszu?... Żarliwością rozpaliłem się o chwa-
łę Pana… Ja sam tylko zostałem. W podob-
nym tonie brzmi inna skarga. Przypomnijmy 
modlitwę Dawida, gdy był w jaskini: Głośno 
wołam do Pana, głośno błagam Pana. Wyle-
wam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed 
Nim swą udrękę (Ps 142, 2-3). Takie wyżale-
nie, wypowiedzenie na modlitwie jest po-
trzebne w życiu duchowym. 
Szmer łagodnego powiewu i powrót proroka 
Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy 
twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wej-
ściu do groty (1 Krl 19,12-13).  
Łagodny powiew to dla Eliasza coś nowego. 
To od- krycie Boga. Do tej pory prorok znał 
Jahwe przypominającego ogień, trzęsienie 
ziemi, wicher. Eliasz wchodzi w sferę sacrum 
(zasłania twarz). Bóg pozwala się rozpoznać 
w sposób bezbłędny. Eliasz wie, że to Jahwe. 
Wejście w sferę świętości jest wejściem w sfe-
rę intymną człowieka. Chociaż to spotkanie 
osobiste, Bóg pozostaje za zasłoną (tajemnica 
Boga): Teraz widzimy jakby w zwierciadle, 
niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w 
twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś po-
znam tak, jak i zostałem poznany (1 Kor 
13,12). Zasłonięcie twarzy często pomaga w 
modlitwie (stąd np. kaptur u zakonników). 
Zasłonięcie ułatwia skupienie, wyciszenie, 
modlitwę. Podobnie jak uczniowie z Emaus, 
którzy w tej samej godzinie wybrali się i wró-
cili do Jerozolimy (Łk 24,33), tak samo 
Eliasz ma misję – wrócić. Idź, wracaj twoją 
drogą ku pustyni Damaszku… (1 Krl 19,15). 
Doświadczenie pustyni wzmacnia. Podobnie 
post, umartwienie, które (o ile jest właściwie 
przeżywane) nie osłabia, lecz podnosi na du-
chu. Eliasz dzięki pustyni poszedł na górę i 
zyskał nową, osobistą relację z Bogiem. Du-
chowo ożył. Przestał się bać. 
Poszukaj i zasmakuj pustyni – propozycje 
ćwiczeń duchowych 
Wybierz się na długi spacer po lesie, po plaży 
– w ciszy. Nie korzystaj przynajmniej przez 
jeden dzień z telefonu komórkowego. Od-
praw rekolekcje w całkowitej ciszy (np. igna-
cjańskie). Przejdź spokojny i długi szlak w 
górach. Idź na pielgrzymkę do Santiago de 
Compostella. ● 
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Rozwiązanie (zdjęcie zrobionego zadania) prześlij na adres 
krecikpolarny@gmail.com  
Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują 
Karolina i Wiktoria Wojtan. Gratulujemy! Można je odebrać 1o lipca  na Mszy św. o 
godzinie 11.00.  
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